تجزيه و تحليل وضعيت تجهيزات ،تاسيسات و اماكن ورزشي مدارس ابتدايي شهرستان چالوس

چكيده:

محمد سنائي
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هدف از اين تحقيق تجزيه وتحليل وضعيت تجهيزات ،تاسيسات و اماكن ورزشي مدارس ابتدايي شهرستان چالوس

است .جامعه آماري اين پژوهش را مديران و دبيران ورزش مدارس شهرستان چالوس تشكيل ميدهند كه تعداد آنها در سال
تحصيلي  ٩٧-٩٨طبق آمار آموزش و پرورش  ١٢٠نفر بودند .حجم نمونه از بين مديران و دبيران ورزش مدارس شهرستان

چالوس انتخاب شد و پرسشنامه بين دبيران و مديران توزيع و جمعآوري گرديد .براي گردآوري دادهها از يك پرسشنامه
اطﻼعات فردي و استاندارد استفاده شد.

براي توصيف جداول ونمودارها از روشهاي تحقيق آمار توصيفي و براي تجزيه و تحليل دادهها از آمار استنباطي شامل:

آزمون كلموگروف -اسميرنوف ،آزمون تي تك نمونه ،آزمون تي مستقل ،فريدمن ،ضريب همبستگي و معادﻻت ساختاري با

استفاده از نرمافزار  spssدر سطح معناداري  p= ٠/٠١مورد استفاده قرار گرفت .يافتههاي اين تحقيق نشان داد كه وضعيت
تجهيزات و تاسيسات ورزشي مدارس ابتدايي دخترانه شهرستان چالوس در شرايط مطلوبي است .بين امكانات و تجهيزات
ورزشي مدارس ابتدايي پسرانه و دخترانه شهرستان چالوس تفاوت معناداري وجود دارد ،وضعيت تجهيزات و تاسيسات اماكن

مدارس پسرانه شهرستان چالوس در شرايط مطلوبي قرار دارند ،اما اولويتهاي امكانات ورزشي در مدارس ابتدايي پسرانه و

دخترانه شهرستان چالوس يكسان نيستند.

بنابراين انديشيدن تمهيدات ﻻزم جهت تامين امكانات و تجهيزات ضروري و حضور دبيران ورزش تخصصي همراه با

نظارت اوليا و مديران مدارس ،و برگزاري هر چهبهتر كﻼسهاي درس تربيتبدني و ورزش ،تمرينات منظم و بازيهاي
ورزشي و پرورشي در مدارس ،سﻼمتي و تندرستي دانش آموزان مدارس ابتدائي را بهدنبال خواهد داشت .

واژگان كليدي :امكانات ،تاسيسات ،تجهيزات ،ورزش مدارس ابتدايي

 -١استاديارگروه مديريت ورزشي ،دانشكده ادبيات وعلوم انساني ،دانشگاه آزاد اسﻼمي واحدچالوس ،مازندران ،ايران

Email: sanaie_ms@ yahoo.com

١٦

مقدمه :

مقصود از وسايل و امكانات ورزشي مدارس

يكي از مسائل مهمي كه به اجراي درست

ابتدايي همان نيازهاي اوليهاي است كه در مدارس

سايه آن ،شرايط مناسب براي استعداديابي ،كاهش

مورداستفاده قرار ميگيرد تا تواناييهاي بالقوه آنها

درس تربيتبدني در مدارس كمك ميكند ،فراهم
بودن تمام امكانات و تجهيزات ميباشد تا در

آسيبها و افزايش سﻼمتي در اين قشر عظيم و
رشد ورزش در كشور فراهم گردد) .كاشف و
همكاران(١٣٩٠،

توجه افراد و سازمانها به درس تربيتبدني

در مدارس تا آنجا افزايشيافته كه در ماده اول

منشور يونسكو ،از تربيتبدني و ورزش ،بهعنوان
حق بنيادين براي تمام كودكان و نوجوانان نام

برده شده است كه بايد از طيف وسيعي از

فرصتهاي تمرين در نظام آموزش حمايت شود.

ماده دوم اين منشور تأكيد دارد كه مؤسسات مالي

هر كشور براي بهبود و توسعه تربيتبدني جهت
ايجاد تعادل و تقويت ارتباط ميان فعاليت

جسماني و ديگر اجزاي آموزشوپرورش تﻼش

كنند )رضوي.(٢٠١٢،

ابتدايي در سنين پايين براي درس تربيتبدني و
زنگ ورزش براي رشد و نمو كودكان

را بالفعل تبديل نمايد.

سؤاﻻتي كه در اين زمينه مطرح ميشود اين

است كه آيا مدارس ابتدايي دخترانه و پسرانه
چالوس در حيطهي ورزش از امكانات و يا

تجهيزات خاصي برخوردار هست يا خير؟ آيا
مكاني كه براي درس تربيتبدني در اختيار

دانشآموزان ابتدائي قرا گرفته از سﻼمتي ،ايمني و

استاندارد ﻻزم برخوردار هست يا خير؟ آيا
امكانات و تجهيزات با توجه به سن آنها در نظر

گرفتهشده است؟ آيا بين امكانات و تجهيزات
ورزشي مدارس ابتدايي دخترانه و پسرانه تفاوتي

وجود دارد؟ آيا اين تجهيزات ،نيازهاي

دانشآموزان مدارس ابتدايي را برآورده ميسازد؟
روش شناسي تحقيق :

آگاهي از عوامل تأثيرگذار در كيفيتبخشي

نوع اين تحقيق ،كاربردي است .از آنجا كه

مناسب و پيشرفت درس تربيتبدني در مدارس

است ،بنابراين ماهيت اين تحقيق ،توصيفي و به

درس تربيتبدني در مدارس از ديدگاه معلمان

ورزش و مديران مدارس ابتدايي با برنامهريزي

ارتباط دارد .زيرا اطﻼعات آن ميتواند در مورد
تأثيرگذاري سختافزارهاي درس تربيتبدني

در اين مطالعه ،محقق به دنبال به دست آوردن

اطﻼعاتي درباره ديدگاهها و نظرات افراد مختلف
لحاظ روابط بين متغيرها ،از نوع همبستگي است
كه به روش ميداني اجرا گرديد .جامعةآماري اين

مانند امكانات و تجهيزات فضاهاي ورزشي روباز

پژوهش تمامي دبيران ورزش و مديران مدارس

برنامههاي آموزشي ،محتواي آموزشي و غيره در

نفر بود كه بهصورت تمام شمار ،بهعنوان نمونه

يا بسته ،ابزارهاي ورزشي )نرمافزارهاي درس
تربيتبدني مانند ،نيروي انساني متخصص( و
كيفيتبخشي درس تربيتبدني مفيد باشد.

ابتدايي پسرانه و دخترانة شهرستان چالوس بودند

كه تعداد آنها طبق ليست ارائهشده برابر با ١٢٠

آماري انتخاب شدند .پرسشنامههاي موردنظر پس

١٧

از حضور در مدارس ابتدايي دخترانه و پسرانة

در اين مطالعه ،از شاخصهاي توصيفي براي

شمار( توزيع و بعد از جمعآوري ابزار تحقيق،

كلموگروف اسميرنف ،طبيعي بودن دادهها

بيان ميانگين ،انحراف استاندارد و در قالب جداول

شهرستان چالوس به تعداد بين دبيران ورزش و

و نمودارها استفادهشده است .با استفاده از آزمون

مديران مدارس )انتخابشده بهصورت تمام

بررسيشده است ،براي تعيين روابط بين متغيرها

پاسخهاي آنان به سؤاﻻت ،مبناي نتيجهگيري ما از
تحقيق قرار گرفت.

يافتههاي پژوهش :
گروه
مرد

از آزمون پارامتريك تي دو گروه مستقل با كمك

نرمافزار  spssاستفاده گرديد.

جدول  -١توزيع فراواني گروه نمونه برحسب جنسيت
فراواني

درصد فراواني

77

64/17

43

زن

كل

120

100

جدول  -٢توزيع فراواني گروه نمونه برحسب ميزان تحصيﻼت

ميزان تحصيﻼت
ديپلم

35/83

فوقديپلم

درصد فراواني

فراواني

10/3

12
19

ليسانس

فوقليسانس

15/4

49

40/1

8

6/8

32

بدون پاسخ
كل

27/4
100

120

جدول  -٣جدول آزمون كولموگروف-اسميرنف متغيرهاي تحقيق

متغيرها

وضعيت اماكن ،تجهيزات وتاسيسات ورزشي

وضعيت اماكن ،تجهيزات وتاسيسات ورزشي پسرانه

وضعيت اماكن ،تجهيزات وتاسيسات ورزشي دخترانه

سطح معنيداري

)زد(كلموگروف اسميرنوف

0/879

0/588

0/786
0/644

0/654

0/740

نتيجه آزمون
نرمال

نرمال
نرمال

١٨

جدول  -٤وضعيت اماكن و تجهيزات ورزشي مدارس ابتدايي پسرانه شهرستان چالوس
انحراف استاندارد

ميانگين خطاي استاندارد
٠/٠٧٩

ميانگين

٠/٥٧٩

٣/٧٠٢

جدول  -٥نتايج آزمون T
ارزش آزمون = ٣

فاصله اطمينان

ميانگين تفاوت

آستانه معناداري

آزمون

٠/٨٦٠

٠/٥٤٤

٠/٧٠٢

٠/٠٠٠١

باﻻ

پايين

تعداد

همانگونه كه مشاهده ميشود ،چون آستانه

معناداري آزمون  ٠/٠٠٠١و كمتر از  ٠/٠٥است.

ميانگين محاسبهشده ) ،(٣/٧٠٢از ميانگين ممتنع

) ،(٣بيشتر است ) .( H1=M>3ازاينرو فرضيه
صفر رد ميشود و فرضية تحقيق مورد تأييد قرار

٥٤

درجه آزادي

T

٥٣

٨/٩١٧

ميگيرد ) .فرض  H 0رد شده و  H1تأييد
ميشود( بهعبارتديگر ،وضعيت اماكن و

تجهيزات ورزشي مدارس ابتدايي پسرانه

شهرستان چالوس در شرايط مطلوبي است.

جدول  -٦وضعيت اماكن و تجهيزات ورزشي مدارس ابتدايي دخترانه شهرستان چالوس
انحراف استاندارد

ميانگين خطاي استاندارد
٠/٠٥٦

ميانگين

٠/٤٤٦

تعداد
٦٣

٣/٤٦٦

جدول  -٧نتايج آزمون T
ارزش آزمون = ٣

فاصله اطمينان

ميانگين تفاوت

آستانه معناداري

درجه آزادي

T

٠/٥٧٨

٠٣٥٤

٠/٤٦٦

٠/٠٠٠١

٩٢

باﻻ

همانگونه كه در جدول مشاهده ميشود

چون آستانه معناداري آزمون  ٠/٠٠٠١و كمتر از

٠/٠٥

است بنابراين ميانگين محاسبهشده

) ،(٣/٤٦٦از ميانگين ممتنع ،بيشتر است
) .( H1=M>3ازاينرو فرضيه صفر رد ميشود و

فرضيه تحقيق مورد تأييد قرار ميگيرد )فرض

پايين

٨/٣٠١

 H 0رد شده و  H1تأييد ميشود(؛ بهعبارتديگر،
وضعيت اماكن و تجهيزات ورزشي مدارس

ابتدايي دخترانه شهرستان چالوس در شرايط

مطلوبي است.

١٩
جدول  -٨تفاوت بين امكانات و تجهيزات ورزشي مدارس ابتدايي پسرانه و دخترانه شهرستان چالوس
گروه

پسرانه

ميانگين خطاي استاندارد

انحراف استاندارد

ميانگين

تعداد

٠/٠٥٦

٠/٤٤٦

٣/٤٦٦

٦٣

دخترانه
سطوح اختﻼف

امكانات و تجهيزات
ورزشي

٠/٠٧٩

اختﻼف تي
٠/٢٣٦

٠/٥٧٩

٣/٧٠٢

جدول  -٩نتايج آزمون  Tمستقل
درجه سطح
٠/٠٩٧

نتايج نشان ميدهد كه مقدار  Pاز سطح

ميانگين
٢/٤٤٢

انحراف معيار
٥٣٨

٥٤

آزادي

٠/٠١٦

معناداري
A=0/05

اهميت زيادي دارد .بهطوريكه تجهيز و تقويت

معناداريA= ٠/٠٥كمتر بوده است ،درنتيجه فرض

اين فضاها و پيشگيري از بروز صدمات و

پسرانه و دخترانه شهرستان چالوس تأييد

اذهان اوليا و دانشآموزان و همساﻻن آنها در

صفر رد شده و فرض مبني بر وجود تفاوت بين

امكانات و تجهيزات ورزشي مدارس ابتدايي

مشكﻼت ميتواند عﻼوه بر كنترل عوارض

مخرب جسماني بهعنوان يك عامل مثبت در

ميگردد .اين بدان معنا است كه اختﻼف معناداري

گرايش به فعاليتهاي بدني و ورزش در مدارس

) (P=٠/٠١٥و ميانگين امكانات و تجهيزات

تجهيزات مناسب مواجه هستند پاركز ).(١٩٩٨

بين امكانات و تجهيزات ورزشي مدارس ابتدايي

پسرانه و دخترانه شهرستان چالوس وجود دارد

ورزشي مدارس ابتدايي پسرانه بيشتر از مدارس
ابتدايي دخترانه شهرستان چالوس وجود دارد.
بحث و نتيجهگيري:

در مورد وضعيت اماكن و تجهيزات ورزشي

مطرح شود .دبيران و معلمان تربيتبدني با

كودكان پرتحرك و فعال ،در فضاي وسيع و با

اين در حالي است كه جمبور و پالمز ) (١٩٩٠و

ساكس و همكاران ) (١٩٩٨علل تلفات و
آسيبهاي ناشي از حوادث در زمينهاي ورزشي

و بازي را بررسي كردند و عوامل مهمي را

مدارس ابتدايي پسرانه شهرستان چالوس ،

شناسايي نمودند كه ازجمله آنها :بيرون زدن

دانشآموزان تشكيل ميدهند و سﻼمت جسمي و

جيمبو و پالمز ) (١٩٩٠نيز نشان از كمبود

همانگونه كه مشاهده ميشود در شرايط مطلوبي

قرار دارند .ازآنجا كه قشر عظيمي از جامعه را
روحي هر جامعه ارتباط مستقيم با سﻼمت اين

قشر دارد ،از اينرو توجه و مطالعه فضاي فيزيكي
و استانداردهاي فضاها و تجهيزات ورزشي

موردنياز اين قشر عظيم و تعيينكننده جامعه

لبههاي تيز ،بلندي بيشازحد وسايل ،وسايلي كه
بهطور نادرست نصبشدهاند و  ...غير از تحقيق

امكانات ورزشي در مدارس ابتدايي دارد .بدين

معنا كه بايد به مدارس ابتدايي و امكانات ورزشي
آن توجه ويژهاي شود .چرا كه در اين سنين،

كودكان در حال رشد بوده و در موقعيت

٢٠

حساستري قرار دارند .همچنين )كارتوكوليس و
همكاران(٢٠٠٩،

)توماس

كورنليبن

و

دهقاني ) ،(١٣٧٩سنجري و همكاران )،(١٣٨٣

افضلپور و همكاران ) ،(١٣٨٦مظفري و همكاران

همكاران) .(٢٠٠٧،آرد جوسكا٢٠٠٧،؛ هامفريس

) ،(١٣٨٨ضياءالدين دشتخاكي ) (١٣٩١نيز به

يانگز٢٠٠٣،؛ و فتلر ٢٠٠١ ،بولك ٢٠٠٦ ،آبوت

تحقيق بهوسيله رضاعي و گلداني مقدم )(١٣٧٥

همچنين يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه

مدارس راهنمايي پسرانه دولتي و غيردولتي در

مطلوبي قرار دارند .همانگونه كه در مقالهاي

امكانات ورزشي در مدارس دولتي و غيردولتي

مدارس دولتي و غيردولتي شهر كرمان« آمده است

خطمشيهاي صحيح و برخورداري از امكانات و

جنبههاي جسماني ،ذهني ،رواني ،اجتماعي و

بسزايي در رشد و تكامل دانشآموزان داشته

٢٠٠٦؛ اسميت٢٠٠٦،؛ دانلي .(٢٠٠٥،بعﻼوه

كانتيبل٢٠٠٧ ،؛ بومن و كيمبال٢٠٠٥،؛ واين و

 ( ،٢٠٠٥مكنزي و همكاران ،فيﻼن ٢٠٠١ ،نيز با
اين عقيده همسو هستند.

وضعيت اماكن و تجهيزات ورزشي مدارس

ابتدايي دخترانه شهرستان چالوس در شرايط

تحت عنوان »تربيتبدني از ديدگاه مديران و

معلمان تربيتبدني مدارس ابتدايي دخترانه

كه :در آموزش و پرورش ،هدف ،رشد ابعاد

گوناگون شخصيت كودكان و نوجوانان در همه
معنوي است .در اين مجموعه ،ضرورت رشد

بررسي وضعيت امكانات و مشكﻼت موجود

درس تربيتبدني مدارس پرداختهاند .مشابه اين
تحت عنوان »مقايسه عوامل آموزشي درس

تربيتبدني از ديدگاه مديران و معلمان ورزش

استان مازندران و شهر تهران« انجامشده است كه

بيشتر بر روي نظارت و كنترل مسئوﻻن ،فضاها و

تمركز داشته است .از اين رو ميتوان دريافت كه

بيشك تربيتبدني در مدارس در صورت تعيين
تأسيسات مناسب و كافي و همچنين نيروهاي

متخصص در پستهاي آموزشي ميتواند نقش

باشد .اگر تجربه در اين مورد مثبت نباشد ،كودك

جسماني بهعنوان بخشي از فرآيند آموزش و

از تربيتبدني و فعاليت جسماني بيزار ميگردد و

مناسب ،ميتواند همپاي ديگر برنامههاي آموزشي،

جسماني و تربيتبدني ،فعاليت جسماني ميتواند

بيفزايد و از نارساييهاي بسيار و اختﻼﻻت

اين در حالي است كه تحقيقات زيادي نشان

مفهوم خاصي ببخشد) .نبوي و زكايي.(١)(١٣٨٤ ،

دبستاني و نوجوانان را دچار آسيب جسماني

پرورش مورد تأكيد است .زيرا يك برنامة صحيح

و جامع تربيتبدني و امكانات و تجهيزات

در طول سالهاي تحصيلي دانشآموز و حتي در

دوران بزرگسالي ،بر سﻼمت جسم و روان او

بهموقع پيشگيري كند .قطعنظر از جنسيت،

ميتواند به موضوع تربيتبدني و ورزش ،معنا و
كاشف و مجتهدي ) ،(١٣٦٨سجادي )،(١٣٦٨

همت فر ) ،(١٣٧١كريمي و همتي نژاد )،(١٣٦٩
لطيفي ) ،(١٣٧٢شايگان ) ،(١٣٧٣تابش )،(١٣٧٥

اين احساس تا بزرگسالي نيز دوام خواهد داشت.
به دليل ارتباط نزديك و دقيق بين فعاليت

بر روند زندگي كودك تأثير قابلتوجهي داشته

باشد .دبورآ .وست و چالز آ .بوچر.(٢٠٠٤) ١

دادهاند كه با وجود فوايد بيشمار انجام
فعاليتهاي بدني ،همواره اين فعاليتها ،كودكان

فراواني نموده است .بهطوريكه هرساله قريب به

دويست هزار كودك در آمريكا در بخش اورژانس

1. Debora West Charlez.A. Boutcher-2004.

بيمارستانها تحت درمان قرار ميگيرند كه همگي

٢١

) (١٣٨٧در توصيف و مقايسه مديريت ايمني در

در زمينهاي بازي و ورزش آسيبديدهاند .حدود

كﻼسهاي تربيتبدني مدارس دوره راهنمايي

ناشي از برخورد با وسايل بازي ،لبههاي تيز آنها

پايينتراز سطح مطلوب بود .ميانگين وضعيت

درباره تفاوت بين امكانات و تجهيزات

كمكهاي اوليه مدارس درحد ضعيف بود .تفاوت

 ٦٠درصد از اين آسيبها مربوط به سقوط از

باﻻي وسايل بازي و ورزش و ساير آسيبها

و برآمدگيهاي روي وسايل بوده است
)رودريك(٢٠٠٤،١

ورزشي مدارس ابتدايي دخترانه و پسرانه

شهر اهواز نشان داد كه ميانگين مديريت ايمني در
كﻼسهاي تربيتبدني در حد متوسط قرار دارد و
ايمني وسايل ،تجهيزات و امكانات ورزشي
مدارس و ميانگين وضعيت وسايل و تجهيزات

معناداري در ميانگين دانش و مهارتهاي

شهرستان چالوس ،نتايج اين تحقيق نشان داد كه:

كمكهاي اوليه دبيران تربيتبدني در مدارس

بر وجود تفاوت بين امكانات و تجهيزات ورزشي

وسايل و تجهيزات كمكهاي اوليه در مدارس و

مقدار  Pاز سطح معناداري ) ( P=٠/ ٠٥كمتر بوده
است ،درنتيجه فرض صفر رد شده و فرض مبني

مدارس ابتدايي پسرانه و دخترانه شهرستان

دخترانه و پسرانه مشاهده نشد ،ولي در بين

ميانگين رفتار ايمني دبيران تربيتبدني ،سطح

وضعيت ايمني وسايل ،تجهيزات و امكانات

چالوس تأييد ميگردد .اين امر بدان معناست كه

ورزشي تفاوت معناداري مشاهده شد ،كه در اين

شهرستان چالوس وجود دارد (P= ٠/٠١٥) .و

معناداري در ميانگين مديريت ايمني در

اختﻼف معناداري بين امكانات و تجهيزات
ورزشي مدارس ابتدايي پسرانه و دخترانه

ميان مدارس دخترانه و دبيران آنها از ميانگين

باﻻتري برخوردار بودند .در مجموع ،تفاوت

ميانگين امكانات و تجهيزات ورزشي مدارس

كﻼسهاي ورزشي مدارس دخترانه و پسرانه،

كشورهاي توسعهيافتة دنيا ،آموزشوپرورش و

تيزورث و مك دونالد ) (٢٠٠١ميزان مصدوميت

ابتدايي پسرانه بيشتر از مدارس ابتدايي دخترانه

شهرستان چالوس است .با توجه به اينكه در

باشگاهها متولي ورزش پايه هستند ،آنها استعدادها
را

كشف

ميكنند

و

پرورش

ميدهند.

)فولر٢٠٠٧،٢؛ كپل .(٢٠٠٤،٣مدارس با در اختيار

داشتن وقت دانشآموزان و تعداد نيروهاي
ميليوني در سنين پايه ،فرصتهاي مناسبي را براي
شناسايي قهرمانان دارند .در تحقيقاتي در همين

ارتباط  ،حسني ،همتي نژاد ،نوربخش و مهديپور
1. Rodrick-2004.
2. Fouller-2007
3. Coopel-2004

مشاهده شد كه مديريت ايمني در كﻼسهاي

ورزش مدارس دخترانه باﻻتر بود .به اعتقاد

در دختران ) ٥٥درصد( بيشتر از پسران )٤٥

درصد( است .بوفوس ،فيرينچ و باومن و
همكاران ) (٢٠٠٤نيز با اين نظر ،هم عقيده

هستند.

٢٢

منابع و مأخذ :

 -١آراول سون جان )» .(١٩٩٥مديريت

اماكن و تجهيزات ورزشي« .ترجمة سيد

محمدحسين رضوي ،محسن بلوريان و داريوش

خواجوي ،تهران ،مؤسسه تحقيقاتي و انتشارات

نور.

 -٢حسني ،اسداﷲ؛ همتي نژاد ،مهر علي؛

نوربخش ،مهوش و مهدي پور ،عبدالرحمان

) .(١٣٨٧توصيف و مقايسه مديريت ايمني در
كﻼسهاي تربيتبدني مدارس دورة راهنمايي

شهر اهواز ،پژوهشنامه علوم ورزشي.١١-٤،٢٨ ،

 -٣دقيقه رضايي ،سعيد ) ،(١٣٧١بررسي

وضعيت تربيتبدني در مدارس پسرانه استان
خراسان ،پاياننامه كارشناسي ارشد ع دانشگاه

تربيتمعلم.

 -٤سجادي ،نصراﷲ ) .(١٣٦٨بررسي نحوه

اجراي درس تربيتبدني در مدارس ابتدايي

آموزشوپرورش مناطق بيست گانة تهران،
پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه تربيت مدرس.

 -٥گلداني مقدم ،مهدي ) .(١٣٧٥بررسي و

مقايسه عوامل آموزشي درس تربيتبدني ازنظر
مديران و معلمان ورزش مدارس متوسطه پسرانه

دولتي و غيرانتفاعي در شهر تهران ،پاياننامه
كارشناسي ارشد ،دانشگاه تربيت مدرس.

 -٦ميرزا رضايي ،زهرا ) .(١٣٨٠ارزشيابي

برنامه جديد تربيتبدني پايه اول ابتدايي در

فرايند اجراي آزمايشي ،سازمان پژوهش و

برنامهريزي

وزارت

آموزشوپرورش،

برنامهريزي و تأليف كتب درسي.
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